
VERLEIDELIJKE SCHOONHEID
AANTREKKELIJK COMFORT

HOEKBANK BASTIAAN
Comfortabele moderne hoekbank die naar 
wens is samen te stellen. GRATIS verstelbare 
hoofdsteunen voor een optimaal zitcomfort 
onder alle omstandigheden.

Zoals afgebeeld  2150,-

GRATIS
HOOFDSTEUN

E D I T I O N S
 o o g  v o o r  k w a l i t e i t

HOEKBANK RUSSEL
Comfortabele moderne hoekbank die naar wens is 
samen te stellen. Verstelbare hoofdsteunen voor 
optimaal zitcomfort onder alle omstandigheden.
Uitvoering hoek 2-delig in microleder Bold.

1795,-

FRAAI DESIGN
MOOI VAN PRIJS

Meerprijs relax 495,- 
excl. accessoires. 
Scan voor alle mogelijkheden de QR-code

LAAT U  VERRASSEN DOOR DE VEELZIJDIGHEID VAN DIT BANKENCONCEPT

* Prijs, tekst- en modelwijzigingen, alsmede drukfouten voorbehouden. Kleuren kunnen afwijken. Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.
Het is mogelijk dat openingstijden afwijken indien noodzakelijk vanwege actuele coronamaatregelen. Prijzen geldig tot 4 weken na uitgifte.



ZITCONCEPT MAXI SOFA
Met dit concept creëert u uw eigen 
optimale zitplek met maximaal 
zitcomfort en profiteert u van de 
vele opties. Zo kunt u kiezen uit 
meerdere modellen armsteun, 
verschillende poten en wel of geen 
hoofdsteun en/of voetensteun. 
De mogelijkheden zijn legio. 
Alle uitvoeringen zijn leverbaar 
in vele kleuren stof en leer.

Prijsvoorbeeld: 3- en 2-zits 
combinatie in stof vanaf 

2795,-
Afgebeeld: 2,5 hoek + 1,5 zits. 
Leverbaar vanaf 2850,- in stof, 
excl. hoofdsteunen en sierkussens.

E D I T I O N S
 o o g  v o o r  k w a l i t e i t

DIT IS WERKELIJK HET 
ÉCHTE RELAXEN!  

ZITTEN EN RELAXEN MET 
MAXIMAAL ZITCOMFORT

KEUS UIT MEERDERE MODELLEN EN OPTIES

ALLE 
MODELLEN 

ZIJN LEVERBAAR 
IN PICCOLLO (XS), 
SMALL, MEDIUM, 
LARGE EN EXTRA 

LARGE!

S
M L

Prijzen in stof vanaf 

1595,- 

in leder vanaf 1795,-. Diverse 
opties leverbaar tegen meerpriijs.

Scan voor alle mogelijkheden de QR-code.

MAXI SOFA 
CONCEPT


